TALLINNA LINNA NOORTEVOLIKOGU
VII KOOSSEISU V ISTUNG
17.02.2015. Koosolek toimus TLNV ruumides.
Kohalviibijad (10): Kea Kruuse, Villem Lassmann, Madis Trahov, Tuuli Helind, Sten Laansoo,
Mihkel Lennuk, Sander Soots, , Mariliis Eensalu, Daniel Raud, Janno Dreger
Puudusid (11): Aune Marjapuu, Carel Kuus (teadmata põhjustel), Ilja Samoilov (teadmata
põhjustel), Alina Tubli, Ronald Ross, Valeria Larina, Gregori Džaniašvili , Annela Tammiste, Anna
Nikulitševa, Eleri Ratasepp, Hanna-Lysa Kenk
Külalised: (0)
Juhataja: Kea Kruuse
Protokollija: Kea Kruuse
Istungi algus 18.00, lõpp 18.45
Protokoll
0. Päevakorra kinnitamine
1. Sotsiaalkomisjon
2. Hariduskomisjon
3. Aktiivgrupp
4. ENLi Talvekool: Noorteühingute rahastamine
5. Noortevolikogude arenguprogrammi esimese kohtumise ülevaade
6. Kuovola noortevolikoguga kohtumine
7. Muud küsimused

Päevakord ühehäälselt kinnitatud.
1. Sotsiaalkomisjon
Mariliis, koolitoidu teema: Praegu olen otsinud, kui palju on uuritud teaduslikul tasemel koolitoidu
teemal. On uuritud ainult seda, kuidas õpilased on rahul, millised on nende toitumisharjumused.
Selleks, et saada vastust, kas toit on ka tervislik, tuleb vaatluse alla võtta firmad, kes pakuvad
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toitlustusteenust. Pole otstarbekas seda teha nii väikesel skaalal. Peaks tegema keegi, kes on
arvestatava kraadiga sel alal. Me võiks välja töötada sisendi, mida võiks teha koolitoidu
parandamise eesmärgil. Probleemid, kulud suured, pole toidu peal kirjas, mis seal sees on, sest
tööstuslikult toodetud. Tuleks analüüsida, aga see analüüs on kallis. Eeskujuks Norra, kus on
kvaliteetne süsteem välja töötatud. Mariliis: pakub välja, et otsub puudused, mida tuleks uurida. See
ei võta nii palju ressurssi. Niisiis koondatakse ettepanekud.
3.märtsil TSNAga kohtumisel tuleks seda teemat kindlasti arutada.
Mariliis: Oleks vaja vähemalt ühte inimest veel sellega tegelema.
Mariliisile tuleb appi Daniel.
2. Hariduskomisjon
Hariduskomisjoni koosolek eelmisel kolmapäeval jäi ära, kuna paljud aeg ei sobinud. Edaspidi
keskendutakse pigem komisjoni liikmetega otsesuhtlusele. Hetkel teemad faasis, kus vastutajad
uurivad oma teema tausta ning leiavad kontaktid/spetsialistid, kellega rääkida.
3. Aktiivgrupp
Aktiivgruppi liikmete otsimine on lõppenud, jooksvalt avalduste alusel võib veel liituda.
Kandidaatide hulgast on inimesed välja valitud, kogu info ja avaldused on olemas Dropboxis
(komisjonid-aktiivgrupp). Aktiivgrupi esimene koosolek on sel kolmapäeval, 18.veebruaril. Sellele
järgneb ka koolituspäev. Esimesel kohtumisel pannakse paika järgnevad tegevused.
4. ENLi Talvekool: Noorteühingute rahastamine
ENLi Talvekool toimub 20.-22. veebruar Sagadi mõisas. Sinna lähevad juhatuse liikmena Kea
Kruuse ning kontaktisiku (Villem) asendajana Mihkel Lennuk. Talvekooli üks suurim teema on
noorteühingute rahastamise uus mudel (probleemid, ettepanekud). ENL on seda palunud
organisatsioonidel arutada.
Noorteühingute rahastamise kaks dokumenti on saadetud liikmetele meilidele.
Tuuli (Ref. noor): Põhimõte, et erakondade noortekogud peaksid olema erakondadest rahastusega
sõltumatud, on ebamõistlik. Riik annab erakondadele raha ning selle sees on ka osa, mis läheb
noortekogudele. Poleks mõtet hakata neid toetama ka eraldi, sest suures joones tähendaks see
lihtsalt rohkem pidusid.
Sander (IRL noor): Ei nõustu. IRLi noortekogu ei ole erakonnast nii sõltuv, me oleme eraldiseisev
organ. Meil oleks vaja lisatoetust.
Sten (Ref. noor): Võtame teema üles ENLi Talvekoolis.
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Sten: Tõsi, et riikliku noorteühingute aastatoetuse andmine võiks olla läbipaistvam.
Kea: Võite oma ettepanekuid kuni Talvekoolini (ja veel selle ajal) minule ja Mihklile saata. Me
töötame need dokumendid veel korralikult läbi, et Talvekoolis aktiivselt sõna võtta.
5. Noortevolikogude arenguprogrammi esimese kohtumise ülevaade
Noortevolikogude arenguprogrammi esimene kohtumine leidis aset eelmisel nädalavahetusel.
Osalesid Villem, Tuuli ja Madis. Kohtumisel õpetati noortevolikogude algtõdesid, lobitööd,
rääkimas käis varivalimiste projektijuht ning ka meie oma vilistlane Vladimir Svet.
ENL on osalenud noortevolikogudele andnud ülesandeks korraldada debatt 2 nädala jooksul.
Kea: Meie noortevolikogu on korraldanud debatte mitu aastat. Viimane selline leidis aset
novembris 2014. Meil on olemas teadmised ja oskused, seega pole mõtet seda debatti teha
lähenemisega „Teeme nüüd esimest korda ja õpime“. Kindlasti tuleb debatti tehes mõelda: mis
kasu on sellest Tallinna noortevolikogule. Mida õpitakse juurde, milline on sisend ja kas saame
seda oma töös kasutada?
Debatt toimub 25. veebruar kell 11.40-12.25 Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Debateerima
kutsutakse igast Riigikokku kandideerivast erakonnast üks kandideeriv nooremapoolne isik.
Debati peakorraldaja on Tuuli, meeskonnas on Janno, Madis, Villem, Annela ja Mihkel.
6. Kuovola noortevolikoguga kohtumine
Kuovola noored oleksid ööd Tallinnas, laagrikeskuses, kooli põrandal või hostellis. Kohas, kus
võiks õhtud üheskoos veeta ja meiegi kohal olla.
Reisipäevad:
13.-14.5. (Kõike parem variant Kuovolale)
14.-15.5.
22.-23.5.
Programm:
- vestlemine, üksteise tööga tutvumine
- linnatuur
- söömine
Kea: Esimesed kaks kuupäevade varianti meile väga ei sobi, sest 15.mai on noortevolikogu
sünnipäev ja siis toimub ka Visioonikonverents, mille korraldamisega on meil eelnevatel
päevadel palju tegemist.
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Otsus: Pakume kohtumiseks välja 22.-23. mai 2015.
7. Muud küsimused
Järgmine istung toimub 3.märtsil kell 18.00 noortevolikogu kontoris.

Istungi juhataja

Istungi protokollija

Kea Kruuse

Kea Kruuse
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